UBND TỈNH LẠNG SƠN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 289/SNN-TSKTTH

Lạng Sơn, ngày 24 tháng 02 năm 2022

V/v tiếp tục tập trung chỉ đạo sản
xuất vụ Xuân năm 2022

Kính gửi: - UBND các huyện, thành phố;
- Các đơn vị trực thuộc ngành.
Do tác động của đợt không khí lạnh từ 19-23/02/2022, trên địa bàn tỉnh xảy
ra rét hại, khu vực núi cao có nơi xảy ra hiện tượng băng giá đã ảnh hưởng tới sản
xuất nông nghiệp. Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Lạng Sơn, trong
tháng 3/2022 không khí lạnh sẽ suy giảm dần về cường độ, tuy nhiên có khả năng
còn xảy ra những đợt rét nhưng không kéo dài, các đợt không khí lạnh ảnh hưởng
trong giai đoạn này chủ yếu lệch Đông, nên có nhiều ngày mưa nhỏ, mưa phùn và
sương mù.
Để đảm bảo sản xuất vụ Xuân năm 2022 đạt kết quả tốt, hạn chế thấp nhất
ảnh hưởng của điều kiện thời tiết bất thuận, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị
UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các cơ quan liên quan phối hợp với các đơn
vị trực thuộc ngành thực hiện tốt một số nội dung sau:
1. Về chỉ đạo sản xuất vụ Xuân 2022
Thực hiện theo Công văn số 164/SNN-TSKTTH ngày 26/01/2022 của Sở
Nông nghiệp và PTNT về việc tăng cường chỉ đạo sản xuất vụ Xuân năm 2022.
2. Công tác phòng chống rét
Tiếp tục tuyên truyền thực hiện tốt Công văn số 2536/SNN-TSKTTH ngày
25/12/2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc tăng cường phòng chống đói rét
cho cây trồng, vật nuôi, thủy sản vụ Đông Xuân năm 2021-2022 và Công văn số
248/SNN-CNTY ngày 16/2/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc tăng
cường công tác phòng chống đói, rét cho vật nuôi.
Thành lập các đoàn công tác đến cơ sở kiểm tra việc thực hiện các biện pháp
phòng, chống đói, rét cho đàn gia súc bằng các nguồn lực và nguồn thức ăn sẵn có
tại địa phương; thực hiện chế độ thông tin báo cáo theo quy định.
3. Công tác Chăn nuôi, Thú y, Thủy sản
a) Đối với công tác Chăn nuôi
Cần đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện tốt các quy định của Luật Chăn nuôi
và Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 của Chính phủ hướng dẫn chi
tiết Luật Chăn nuôi; Thông tư số 23/2019/TT-BNNPTNT ngày 30/11/2019 của Bộ
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn một số điều của Luật Chăn
nuôi về hoạt động chăn nuôi (như thực hiện khai báo trong chăn nuôi,áp dụng các
biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học...).
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Chủ động xây dựng kế hoạch các nhiệm vụ đã giao1 theo lộ trình và triển
khai thực hiện đảm bảo nội dung và tiến độ theo kế hoạch đề ra.
b) Đối với công tác Thú y
Thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh và Ngành đã
ban hành về công tác phòng chống dịch bệnh trên cạn và Thủy sản; chuẩn bị tốt
nhân lực, vật tư, vắc xin cho đợt tiêm phòng gia súc trong vụ Xuân.
Chủ động cử cán bộ phụ trách địa bàn, bám sát cơ sở tăng cường giám sát
tình hình chăn nuôi, nắm thông tin về dịch bệnh, nhất là các bệnh LMLM, Cúm gia
cầm , DTLCP...; kịp thời phát hiện, khoanh vùng và áp dụng các biện pháp kỹ
thuật nhằm khống chế không để dịch bệnh lây lan ra diện rộng; đồng thời lưu ý
phòng tránh một số bệnh thường gặp trên trâu bò sau những ngày giá rét (Chi tiết
tại Phụ lục kèm theo).
c) Đối với công tác Thủy sản
Tiếp tục quan tâm thực hiện tốt nội dung Công văn số 2533/SNN-TSKTTH
ngày 25/12/2021 V/v tăng cường công tác quản lý nuôi trồng thuỷ sản trên địa bàn
tỉnh; thực hiện các thủ tục hành chính về thủy sản theo đúng quy định...
Đề nghị các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc, theo dõi chặt
chẽ tình hình và báo cáo kịp thời về Sở Nông nghiệp và PTNT để phối hợp xử lý./.
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- UBND tỉnh (B/c);
- Lãnh đạo Sở;
- Phòng KHTC; Phòng TTra.
- Lưu VT, TSKTTH.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Đinh Thị Thu

tại Kế hoạch số 171/KH-UBND ngày 03 tháng 8 năm 2021 về Thực hiện Chiến lược phát triển
chăn nuôi giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn và Kế
hoạch số 111/ KH - SNN ngày 08/12/2021 về Thực hiện Chiến lược phát triển chăn nuôi ngành
nông nghiệp giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045; và Kế hoạch số 169/KH-UBND
ngày 29/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về thực hiện Chiến lược phát triển thủy sản
Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Kế hoạch Quốc gia phòng, chống một số
dịch bệnh nguy hiểm trên thủy sản nuôi, giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh và Kế hoạch số
87/KH-SNN ngày 01/10/2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT.
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Phụ lục I.
CÁCH PHÒNG VÀ ĐIỀU TRỊ BỆNH CƯỚC CHÂN Ở TRÂU BÒ
( Kèm theo Công văn số /SNN-TSKTTN ngày tháng 02 năm 2022)
1. Nguyên nhân gây bệnh
Khi thời tiết giá lạnh có băng giá, sương muối cộng với nền chuồng ẩm ướt
mất vệ sinh mà trâu bò phải đứng trên chuồng nuôi với thời gian dài sẽ làm cho
chân trâu, bò bị tê cóng dân đến hệ thống mao mạch ở chân bị co lại, kém lưu
thông máu. Nếu thời tiết lạnh kéo dài từ 3 - 5 ngày thì hệ thống mao mạch ở chân
trâu bò sẽ bị tắc nghẽn dẫn tới bệnh cước chân.
2. Dấu hiệu nhận biết
Ở giai đoạn mới mắc bệnh chân trâu bò chỉ bị sưng nhẹ là cho nó di chuyển
chậm chạp, khập khiễng. Nếu không được điều trị kịp thời thì chân trâu bò lúc này
sẽ có triệu chứng bị phù nề, sưng tấy, nhiều vết tím đỏ hoặc vết nứt da, rỉ nước
màu vàng, nếu bà con ấn tay vào chỗ sưng khi bỏ tay ra sẽ thấy rõ vết lõm sâu là
do hệ thống mạch máu ở vùng bàn chân đã bị tắc làm cho vùng da xung quanh
móng và bàn chân bị hoại tử nặng.
Do đó khi phát hiện thấy những triệu chứng đầu tiên chân trâu bò bị sưng,
phù nề bà con cần phải có biện pháp xử lý ngay, khắc phục càng sớm càng tốt thì
bệnh càng dễ điều trị và nhanh khỏi.
Bệnh cước chân ở trâu, bò tuy không phải bệnh truyền nhiễm nhưng có thể
xảy ra hàng loạt gây ảnh hưởng lớn đến việc cày kéo và vận chuyển. Trâu, bò giảm
tăng trọng và giảm sức đề kháng, là nguy cơ để các mầm bệnh khác xâm nhập.
3. Cách phòng bệnh
Những ngày thời tiết giá lạnh (dưới 12°C) không chăn thả trâu, bò ở
ngoài trời, cần cho trâu, bò nghỉ cày kéo. Di chuyển đàn trâu, bò ra khỏi khu vực
núi cao, không thả rông trâu bò, dồn chúng về chỗ nuôi nhốt để dễ kiểm soát.
Luôn giữ chuồng trại khô ráo, sạch sẽ, che chắn kín gió, giữ ấm cho gia súc
và đảm bảo vệ sinh chuồng nuôi. Dự trữ đủ thức ăn (rơm rạ, cỏ khô) cho trâu,
bò ăn uống đầy đủ và bổ sung thức ăn tinh như cám, gạo, bột ngô, sắn với lượng
khoảng 2kg thức ăn tinh/ngày.
Thường xuyên quan sát đi lại của trâu, bò nếu thấy hiện tượng như đã
nêu trên cần có phương pháp điều trị kịp thời để trâu, bò nhanh bình phục.
Dùng vật liệu giữ ấm cho gia súc như: làm áo khoác bằng bao tải hoặc có thể
nâng nhiệt độ chuồng nuôi bằng cách đốt than, trấu, củi... để sưởi ấm cho trâu, bò
(lưu ý khi đốt cần có ống khói ra ngoài để tránh trâu, bò bị ngạt).
Thực hiện tiêm phòng đầy đủ các bệnh và tẩy ký sinh trùng định kỳ cho đàn
trâu, bò trước mùa mưa rét. Định kỳ vệ sinh, khử trùng tiêu độc chuồng trại, môi
trường chăn nuôi.
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4. Cách điều trị
Nếu bệnh mới xuất hiện chúng cần rửa sạch, lau khô chân trâu, bò dùng
dùng gừng giã nhỏ hoà rượu xoa bóp hàng ngày.
Nếu chỗ cước đã nhiễm trùng phải rửa sạch bằng dung dịch thuốc tím 1%
sau đó rắc bột Tetracylin hoặc Sunfamid.
Bệnh nặng, cần cắt bỏ những tổ chức hoại tử sau đó mới điều trị. Tiêm bắp
một trong các loại kháng sinh sau Pen-Strep 5.000 - 10.000 UI/kg thể trọng/ngày;
Ampicillin 7 - 10 mg/kg TT/ngày; Colinorxacin 1ml/15 kg TT/ngày; Amtyo 7- 8
ml/100 kg TT/ngày. Trợ sức, trợ lực: tiêm bắp Cafein 20 - 25 mg/kg P, Vitamin
B1: 2 - 3 mg/kg P, Vitamin C: 3 - 5 mg/kg P. Điều trị liên tục 5 - 7 ngày cho khỏi
bệnh.

5

6

7

CÁCH PHÒNG CHỐNG BỆNH CHƯỚNG HƠI DẠ CỎ
1. Nguyên nhân
Do gia súc ăn nhiều cỏ non có bám sương sớm hoặc cây họ đậu, thức ăn
nhiều chất nhày như rau lang, rau muống non, thức ăn bị mốc, cỏ úa; hoặc ăn phải
những cây có độc như lá sắn, lá xoan, măng tre làm lên men sinh hơi nhanh, gia
súc không kịp thoát hơi gây chướng căng dạ cỏ. Đặc biệt, vào mùa khô, gia súc ăn
nhiều thức ăn khô như rơm, cỏ khô, nên hệ vi sinh vật dạ cỏ thích nghi với tiêu hóa
nhiều thức ăn khô, đến đầu mùa xuân, gia súc ăn nhiều cỏ non đột ngột sẽ gây
bệnh.
Do điều kiện chăn thả không tốt vào thời điểm trời giá rét, có nhiều sương
muối. Do kế phát từ cảm nắng, trâu bò bị què, bại liệt, ốm lâu ngày khiến chúng
không thể đi lại, vận động được, nằm lì một chỗ. Kế phát từ bệnh tụ huyết trùng,
liệt dạ cỏ, dạ cỏ không tiêu hóa thức ăn, tắc thực quản, viêm họng làm con vật
không ợ được hơi, viêm màng bụng… làm cho gia súc bị chết do dạ cỏ chướng to,
chèn ép tim và phổi dẫn đến cản trở tuần hoàn, hô hấp. Riêng với bê, ghé bệnh
chướng hơi xảy ra do sữa không tiêu, nhiễm giun đũa.
2. Triệu chứng
Trâu bò biếng ăn, có khi bỏ ăn hoàn toàn, không nhai lại, dạ cỏ phình ra,
hõm hông bên trái, có thể cao hơn cột sống, hay quay đầu về phía sau, có cảm giác
đau đớn; đi lại khó khăn, bồn chồn sợ hãi, không đứng lên nằm xuống được, thở
khó, mũi nở rộng, cổ dương thẳng, mắt trợn trắng, dạng hai chân trước, hô hấp
tăng, tim đập nhanh, tĩnh mạnh cổ phồng to, niêm mạc mắt, mũi, hậu môn xung
huyết, sau đó tím bầm (Gõ vào bụng có âm trống). Khi trâu bò mắc bệnh nếu
không xử lý kịp thời thì chúng có thể chết sau vài giờ hoặc vài ngày.
3. Cách phòng bệnh
Không cho gia súc ăn quá nhiều cỏ non hoặc cây họ đậu, thức ăn nhiều chất
nhày như rau lang, rau muống non, thức ăn dễ lên men, sinh hơi khác.
Khi thay đổi thức ăn nên thay đổi từ từ để gia súc kịp thích nghi, không bị
rối loạn tiêu hóa.
Không cho trâu bò ăn thức ăn bị lên men, chứa nấm mốc, không chăn thả
trâu bò vào thời điểm sáng sớm vì lúc này cỏ xanh vẫn còn đang ướt đẫm sương;
không cho trâu bò ăn quá nhiều sắn tươi và làm việc quá sức trong thời gian dài;
Đối với bê, nghé thì cần phải tẩy giun đũa sau khi sinh được 17- 26 ngày. Khi trâu
bò mắc bệnh bà con cần phải xử lý kịp thời nếu không con vật sẽ bị chết.
4. Điều trị
Trước tiên, cho gia súc nhịn ăn, đứng 2 chân trước lên cao hoặc đi lên dốc
để dạ cỏ không chèn ép phổi và tim.
Sau đó, cho gia súc uống 1 trong các loại dung dịch:
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+ Dung dịch MgSO4 với liều 50-100g/con hòa với 0,5 - 1 lít nước.
+ Nước dưa chua: 0,5 - 1 lít.
+ Bia hơi: 0,5-2 lít.
+ Cho uống nước lá thị sắc 500 - 1000ml
Đồng thời, xoa bóp vùng dạ cỏ để kích thích ợ hơi. Có thể giã gừng , tỏi bọc
vào vải thô, chà sát liên tục 30 - 60 phút ở hông bên trái. Làm như vậy nhiều lần
nhằm tăng nhu động dạ cỏ.
Nắm lưỡi gia súc kéo nhịp nhàng lệch về một bên nhiều lần để kích thích ợ
hơi; Đốt vài quả bồ kết tán nhỏ thành bột rồi thổi hoặc chà vào cuống lưỡi làm cho
trâu bò hắt hơi.
Có thể dùng ống mềm (bằng cao su hoặc nhựa mềm) thông qua thực quản
vào dạ cỏ, đồng thời dùng tay ấn mạnh vào hõm hông trái để hơi thoát ra ngoài.
Moi phân ở trực tràng ra để thoát hơi.
Tăng cường nhu động dạ cỏ bằng cách tiêm Pilocarpine (đối với bệnh
chướng hơi kế phát sau bệnh liệt dạ cỏ); tiêm thuốc trợ sức, trợ lực, liều theo
hướng dẫn của hãng thuốc.

GIỐNG CỎ CHĂN NUÔI

